
DÉLIO NOBRE DOS SANTOS 
Legislaturas: V. 
 
Data de nascimento 
 1912-08-10. 
 
Localidade 
 Loulé / Faro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Lisboa 

(1935); 
 Exame de Estado para professor dos Liceus (grupo de História e Filosofia); 
 Doutoramento pela Universidade de Lisboa (1940). 
 
Profissão 
 Professor Universitário. 
 
Carreira profissional 
 Professor Liceu Normal de Lisboa; 
 Convidado, por voto unânime do Conselho Escolar da Faculdade de Letras de Lisboa, para professor 

contratado de Filosofia (1939); 
 Professor da Escola Superior de Educação Física da Sociedade de Geografia de Lisboa. 
 Provas públicas para professor extraordinário de Filosofia (1947); 
 Efectua várias visitas ao estrangeiro, como bolseiro do Instituto de Alta Cultura; 
 Aprovado para professor da Faculdade de Letras de Lisboa (1952); 
 Professor catedrático de Filosofia (1952); 
 Director da Faculdade de Letras de Lisboa (1958). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Faro  

 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, informações diversas respeitantes a alunos, certidões e 

pessoal administrativo das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra.  
 Refere-se às afirmações atribuídas ao Primeiro Ministro da União Indiana.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre a crise do turismo em Portugal.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Sousa da Câmara relativo ao problema de investigação científica em 

Portugal.  
 Discute a proposta de lei relativa à criação do Fundo de Teatro.  
 Refere-se às precárias instalações da Faculdade de Letras de Lisboa e pede a atenção do Governo para 

o problema.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o aviso prévio acerca da execução da Lei de Reconstituição Económica.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei referente ao condicionamento das indústrias.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Chama a atenção de quem de direito sobre a situação de certos servidores do Estado em face da Caixa 

Geral de Aposentações.  
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Discute a proposta de lei de reorganização da educação física.  
 Refere-se às más instalações da Faculdade de Letras de Lisboa.  
 Defende a necessidade da criação de uma escola técnica em Tavira e a elevação a nacional do liceu 

existente em Portimão. 


